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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالء التربية للعلوم الصرفة/ كلية انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 الكيمياء  انمسى انجايؼٍ / انًشكز .2

 اسى / سيز انًمشس .3
 Chلرابعة (/ المرحلة افراغيةموضوع الخاص )كيمياء 

 405 

 يومي أشكال انحعىس انًراحح .4

 سنوي انفصم / انسُح .5

 ساعة 2 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 51/3/2057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انسىائم انثاَىنىجُح، يجايُغ انذو، ايشاض انذو، وكزنك يشض انسكشٌ ودساسح األَزًَاخ  دساسح

 .انرشخُصُح وهشيىَاخ انغذج انذسلُح وتؼط انذوال انسشغاَُح

 

 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وغشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 .انفشاغُح انًىدَالخ ػهٍ انرؼشفطانة يٍ ذًكٍُ ان -1أ

 .انسائهح انفشاغُح انكًُُاء يفهىو ػهٍ انرؼشف -2أ

 .التسلسل وقواعد ةالفراغي النماذج علي التعرف -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذ االهذاف   -ب 

 .ذُاظش انًىدَالخ انفشاغُح يؼشفحَرمٍ انطانة  -1ب

 .انفشاغُح وانكًُُاء انفشاغُح انذَُايُكُحانًىدَالخ انرًُُز تٍُ َرمٍ  -2ب

 يؼشفح لىاػذ انرسهسم. -3ب

 غشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاظشاخ -1
 وسائم األَعاح يثم: انسثىسج انزكُح  -2

 غشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انسُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أسهىب انحىاس تٍُ انطانة واألسرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أسهىب انًُالشح -3ج

 األهرًاو تانًشاسَغ انثحثُح  -4ج

 غشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاظشاخ -           
 وسائم األَعاح يثم: انسثىسج انزكُح  -           

 غشائك انرمُُى    

 انشفىَحاأليرحاَاخ  -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انسُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ظًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَس واذماَها  -4د
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

- Stereochemistry, R K Sharma, Discovery 

Publishing House, 2007 

  انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انًجالخ انؼهًُح، انرماسَش،....(

- Organic Stereochemistry, Robinson , Oxford 

University Press N Delhi, 2005 

 

  Morison انًشاجغ االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُد -ب

 

 

 تُُح انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىظىع
 غشَمح انرمُُى غشَمح انرؼهُى

 َظشٌ 2 1
مقدمة عامة عن الكيمياء 

 الفراغية
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج الكيمياء الفراغية

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج الفراغية الساكنة الكيمياء الفراغية الساكنة َظشٌ 2 2

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج تناظر المجاميع التناظر َظشٌ 2 3

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج انواع النماذج الفراغية واشكالها النماذج الفراغية َظشٌ 2 4

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج قواعد التسلسل قواعد التسلسل َظشٌ 2 5

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج E\Zالتشكل  E\Zالتشكل  َظشٌ 2 6

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج المتناظرات الفراغية المتناظرات الفراغية َظشٌ 2 7

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج امثلة الموديالت الفراغية الموديالت الفراغية َظشٌ 2 8

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاظشج الكيمياء الفراغية الديناميكية الكيمياء الفراغية الديناميكية َظشٌ 2 9

 َظشٌ 2 11
تفاعالت االضافة واالستبدال 

 واعادة التنظيم
دراسة تفاعالت االضافة واالستبدال 

 واعادة التنظيم
 انًحاظشج

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

 ذطىَش انًمشس انذساسٍخطح  .12
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